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INICIÁTOR KOMUNIKÁCIEINICIÁTOR KOMUNIKÁCIE

80,9% - pacient
19 1% lekár19,1% - lekár

43 6% - nič proti tomu nemala43,6% nič proti tomu nemala
28% - ocenila 71,6%
14,8% - trápnosť, ale aj ocenenie

13 6% d kt á h iť

,
13,6% - doktor nemá hovoriť 28,4%

WEISS, P., ZVĚŘINA, J. Komunikace lékaře s pacientem s ED. Pkaktický lékař 82, 2002, 276 - 279



ZDROJE INFORMÁCIÍZDROJE INFORMÁCIÍ

40% pacientov považuje lekára za No. 1

i éiné:
- časopisy & informačné letáky v ordinácii p y y
10%

- televízia 9%

WEISS, P., ZVĚŘINA, J. Komunikace lékaře s pacientem s ED. Pkaktický lékař 82, 2002, 276 - 279



VÝ É ÁVÝSKUMNÉ ZÁVERY

85% mužov s ED by nekonzultovalo svoj 
problém s odborníkomp

Väčšina by uvítala aktívnejší prístup y j p p
lekára !

WEISS, P., ZVĚŘINA, J. Komunikace lékaře s pacientem s ED. Pkaktický lékař 82, 2002, 276 - 279



VÝ ŽVÝSKUM ŽIEN

436 žien

142 sex. poruchy

42 si bolo vedomých problému

 sa chcelo liečiť !16

1 liečili/a1
OSBORN, M., HAWTON, K., GATH, D.: Sexual dysfunctions among middle age woemn in the comunity. Br.
Med. J 296, 1988, 959 - 962
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S AKÝM ODBORNÍKOM PACIENT
KONZULTOVAL ED 

Druh % podielDruh 
špecializácie

% podiel
( možnosť viac odpovedí)

Praktický lekár 30,6
Urológ 22 6Urológ 22,6
Sexuológ 14,5
Psychológ 12,1
Diabetológ 10 5Diabetológ 10,5
Psychiater 6,5
Iné 8,8

WEISS, P., ZVĚŘINA, J. Komunikace lékaře s pacientem s ED. Pkaktický lékař 82, 2002, 276 - 279



AKO NA TO ?AKO NA TO ?

1. typ

2 typ2. typ

3. typ



PRÍLEŽITOSTI NA ZAHÁJENIE
ROZHOVORU...

1. preventívna prehliadka

2 komentovanie výsledkov2. komentovanie výsledkov
vyšetrenia

3 stanovenie diagnózy3. stanovenie diagnózy



PRÍLEŽITOSTI NA ZAHÁJENIE
ROZHOVORU...
4. predpisovanie liekov a komentovanie 

ich nežiaducich účinkovich nežiaducich účinkov

5. nadváha, zlozvyky,
porušovanie životosprávyporušovanie životosprávy

6. kontrolné vyšetrenie



SEXUOLOGICKÉ DESATORO
PRAKTICKÉHO LEKÁRA

 S pacientom sa baviť o sexe iba vtedy, keď
si to sám prajesi to sám praje.

 Základná sexuálna anamnéza ≠ zásadné Základná sexuálna anamnéza ≠ zásadné
zdržanie pri práci.

 Rozhovor o sexe začínať všeobecnou, skôr
neutrálnou otázkou – napr. trápi Vás niečo vp p
sexuálnom živote; máte problémy so
sexom...

PASTOR, Z. Jak a proč mluvit s pacientem o SEXU.  GONA s.r.o. Soukromé  sexuologické centrum, Praha



SEXUOLOGICKÉ DESATORO
É ÁPRAKTICKÉHO LEKÁRA

Klásť otázky, na ktoré sa dá jednoucho
odpovedať a formulovať ich prirodzenep p
(koľkokrát počas týždňa súložíte, ....).

O sexe nehovoriť v prítomnosti niekoho iného
!!!!!!

 Nepoužívať odborné výrazy (ejakulácia, ...).p ý y ( j , )

 Nechať pacienta hovoriť vlastnými slovami.

PASTOR, Z. Jak a proč mluvit s pacientem o SEXU.  GONA s.r.o. Soukromé  sexuologické centrum, Praha



SEXUOLOGICKÉ DESATORO
É ÁPRAKTICKÉHO LEKÁRA

Nenechať sa vtiahnuť alebo manipulovať do
prílišnej žoviálnosti, vulgárností...p š ej o á ost , u gá ost

V prípade používania nesprávnych výrazovp p p p y ý
ich taktne poopraviť (erekcia ≠ ejakulácia).

Na sex. problémy sa pýtať každého pacienta
a nečakať či začne sám. Väčšinou toa nečakať či začne sám. Väčšinou to
očakávajú.

PASTOR, Z. Jak a proč mluvit s pacientem o SEXU.  GONA s.r.o. Soukromé  sexuologické centrum, Praha



O ÚČODPORÚČANIA...

Základná sexuálna anamnéza 
nezdržuje, naopak.

Otázka sexuálneho života byOtázka sexuálneho života by 
mala byť štandardom pri 
š t í i l š i li tvyšetrení nielen špecialistom.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

michal.chovanec@gmail.com


